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Bouwhistorische beschrijving
Westerstraat 116, Enkhuizen
Gerrit Vermeer
Vereniging Oud Enkhuizen, april 2021
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Afb. 1. Westerstraat 116 op de kadastrale minuutkaart uit
1832. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Identificatie
Westerstraat 116, 1601 AM Enkhuizen
Rijksmonument 15205
Registeromschrijving: ‘Pand met eind 16e eeuwse
topgevel met klimmende pilasters. Pui in 18e eeuwse
trant gerestaureerd. Achtertop.’
Situering
Het monument bestaat uit twee panden, een met de
kopse gevel aan de Westerstraat en een kleiner pand
daar dwars op met de topgevel aan het Harkesteiger.
De samenstellers van het monumentenregister dateerden de voorgevel van het pand aan de Westerstraat in de late zestiende eeuw. Argumenten geven
ze niet. De gevel betreft zeker geen voorbeeld van
het Hollandse Maniërisme, zoals dat in aan het einde
van de zestiende eeuw bij de rijkere gevels in zwang
was. De strakke pilasters in de geveltop zijn gecombineerd met inzwenkende toplijnen en de gevel en
een rijkdom aan details ontbreekt. De geveltop lijkt
daarom beter te begrijpen als een voorbeeld van het
opkomende classicisme in het begin van de zeventiende eeuw. Op een datering aan het begin van de
zeventiende eeuw wijst ook de kap en de achtergevel,
zoals hierna blijkt.

Links (ten westen) van het pand loopt de steeg
Harkesteiger, waarvan het andere uiteinde tot voor
kort nog uitkwam op de Driebanen. Aan de achterzijde van het huis aan de Westerstraat moet aan
in het begin van de negentiende eeuw het achterste pand aan het Harkesteiger zijn verrezen. Op dit
pand sloot in 1832 nog een langgerekte aanbouw aan
langs de steeg. De aanbouw verdween in 1938. In
1978 verrees hier de huidige aanbouw.
Geschiedenis
De Rokoe
De oudste vermelding van het pand aan de Westerstraat komt voor in het register van de verpondingen uit 1630.1 Deze noemt als eigenaar Dirck Mantges. In een akte uit 1635 komt hij voor als Dirck
Outgerszoon Mantges. Brandt noemt in zijn stadskroniek een Dirck Outgerszoon als een van de vijf
‘meester timmerluiden die in 1562 aan de in 1542
aangelegde haven (de huidige Oude Haven) een
werf kregen toegewezen, naast de nog eens zeven
1 Suus Messchaert-Heering, Van Koopmansstraat tot Nieuwmarktspijp: Geschiedenis van de ‘Doorne Croone’, ‘t Soute
Eylandt’ en andere huizen in de Oude Westerstraat te Enkhuizen,
Oud Enkhuizen: Enkhuizen, 2001, 226-228
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Afb. 2. Plattegrond van de bestaande (rechts) en de gewijzigde toestand (links) van het achterhuis in 1911.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 3. Plattegrond van de bestaande (links) en gewijzigde toestand (rechts) in 1934. Westfries Archief, Hoorn.
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Afb. 4. Plattegrond in 1947.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 5. Situatie in 1978.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 6. Situatie na de verbouwing in 1991. Westfries Archief,
Hoorn.

scheepstimmerlieden die hier hun bedrijf startten.2
Er was een Dirck Outgerszoon voogd van het Proveniershuis in 1580 en 1582 en van het Aalmoezeniershuis van 1586 tot en met 1588. Het was in het
begin van de zeventiende eeuw niet ongebruikelijk
om een achternaam weg te laten. In de akte van 20
juni 1635 staat het huidige Westerstraat 116, dat als
onderpand diende voor een aanzienlijke lening, als
volgt omschreven: ‘specialijck sijn huys ende schuyer
cum annexis tegenwoordich is staende ende leggende in de Westerstraat genaemt de Rokoe’.3 Mogelijk
bevatte het huis een gevelteken met een rode koe.
Dirck Outgerszoon Mantges verhuurde zijn huis aan
de Westerstraat vanaf 20 juni 1635 aan Gerrit Outgerszoon Mantges. Er trad een Gerrit Outgerszoon
op als voogd van het Oude Armen Weeshuis aan de
Westerstraat van 1628 tot 1636.
In de achttiende eeuw kende het huis mogelijk
2 Gerard Brandt, Historie der vermaerde zee- en koop-stadt
Enkhuisen […], Enkhuizen 1666, p. 94.
3 Messchaert-Heering, 226 (NA 970, 20 juni 1635).

opnieuw een vooraanstaande bewoner. Op 14 mei
1727 stond het huis op naam van de erven van de
stadsdokter Michiel Schaap, die er waarschijnlijk tot
aan zijn dood in 1724 had gewoond. In 1722 had hij
vanwege zijn gevorderde leeftijd als dokter ontslag
genomen.4 Schaap was in Enkhuizen van 1701-1713
vier keer lid van de Commissie Kleine zaken en van
1708 tot 1718 zes keer schepen geweest. Daarnaast
was hij in 1717 voogd van het Provenshuis, in 17021703 diaken en van 1715 tot 1724 vier keer ouderling van de Westerkerk. In de schutterij was hij luitenant en vanaf 1716 kapitein.
Bakkerij
In 1809 verkochten de voogden van de minderjarige Grietje Dirks Bakker aan Jan Jacob Smit. Het
huis stond omschreven als ‘‘Een huijs en Erve met
Een Tuin, Bleekveld en Waschschuur daar agter
staande en gelegen in de oude Westerstraat binnen
4 Messchaert-Heering, 226 (OAE 300, 14 mei 1727).
3

Afb. 7. De voorgevel in 1934. Links de bestaande en rechts de vergunde, maar niet gerealiseerde situatie.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 8. Foto van A.C.M. van Rossum van voor 1843.
Vereniging Oud Enkhuizen.
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Afb. 9. Ontwerptekening uit 1942 van E.A. Canneman.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Afb. 10. Gevelopmeting uit 1944.
Vereniging Oud Enkhuizen.

deze stad belent ten oosten Maarten Rijken Engelsman, en ten westen de Harkesteiger; alsmede eenige
losse goederen.’5 Kort daarop kwam het huis in bezit van Jacob van der Velde, die er een bakkerij begon. Het achterhuis aan de steeg lijkt er nog niet gestaan te hebben in 1809, maar was er wel in 1832.
Mogelijk liet Jacob van der Velde dit pand bouwen
voor zijn bakkerij. De schoorsteen van het pand in
de steeg stond tegen de achtergevel van het pand aan
de Westerstraat. Tot op heden vertoont die geveltop
rooksporen (afb. 14).
Na het overlijden van de bakker ging het huis
met bakkerij in 1823 over naar zijn weduwe Maria Hillegonda Klooster (of Clooster), die was hertrouwd met de onderwijzer Cornelis Bobeldijk. Bij
het huis hoorden ook ‘de tot de Bakkerij behorende
Gereedschappen en Winkelgoederen, geschat op
1378,00 gulden; de Meubelen, Huisraad en Inboedel
door partijen geschat op 200 gulden; aan Kleederen
van zijde, Linnen, Wolle en andere stoffen mitsgaders Goud, zilver enz. door partijen als boven geschat 315 gulden; en in Kontanten in Onderscheiden
speciën 107,00 gulden.’6 De weduwe verkocht het
huis aan de bakker Jan Heereszoon Bakker, maar die
voldeed niet aan zijn betalingsverplichtingen.
5 Westfries Archief, Hoorn (WFA), toegangsnr. 0003, Oudrechterlijke en weeskamer archieven, 1357-1858, inventaris
1, Gewone rechtspraak, 1.14, Enkhuizen, inventarisnummer
4982, transporten en hypotheken, 25 januari 1809, 25 januari
1809, scannr. 0003_4982_00231.jpg.
6 WFA, toegangsnr. 1685, notarissen in West-Friesland tot
1843, 1552-1843, inventaris 7, Enkhuizen, 7.64, Matthijs
Korver Reiffert, inventarisnr. 1539, 22 januari 1823, scannr.
1685_1539_00041.jpg-1685_1539_00045.jpg.

Op 20 februari 1828 kwam het huis met bakkerij in bezit van Hendrikje Rondhout, de echtgenote
van de wittebroodbakker Hendrik Wanink.7 In 1832
vermelde het kadaster bakker Hendrik Wanink inderdaad als eigenaar. Hij bezat naast het huidige perceel aan de Westerstraat (kadastraal nummer E 714)
het pakhuis verderop in het Harkesteiger (E715).
Het huis met bakkerij staat weergegeven op de kadastrale minuutkaart uit 1832 (afb. 1).8 Op het achterste pand aan het Harkesteiger sloot in die tijd nog
de aanbouw aan. Wanink liet het huis aan de Westerstraat en zijn pakhuis kadastraal verenigen (kavel
E1246), waarna hij het op 31 oktober 1846 verkocht
aan Pieter Bok uit Heiloo, volgens het kadaster was
hij zonder beroep. Die verkocht het pand met bakkerij in 1856 aan de broodbakker Govert Dekker.9
Dekker verzocht de gemeente in 1877 het Harkesteiger te mogen afsluiten, waarvoor hij geen toestem-

7 Messchaert-Heering, 226 (NA 1549, 20 februari 1828)
8 Kadaster Archief Viewer, Enkhuizen, leggerartikelen 903
(Hendrik Wanink, bakker), E714, huis, erf (Westerstraat), Leg
1841, E715 (Stijger), pakhuis, verenigd tot E1246, huis, erf, verkoop 31 augustus 1846; E1246, hulpkaart 32, opgemaakt 1842;
1764 (Pieter Bok, zonder beroep, Heiloo) E1246, huis en erf,
bel, 1847 st73 1857, verkoop; 2282 (Govert Dekker, broodbakker) E1246, huis en erf, dj 1905, verkoop; 5009 (Dirk Henstra,
koopman) E1246, huis en erf, dj 1934, inbreng vennootschap;
7324 (Naamlooze Vennootschap Henstra’s fabriek van Pluimvee- en Vogelvoeder) E1246, dj 1938 verkoop; 6933 (Louis Julianus Korff, kantoorbediende, koopman) dj 1943, gedeeltelijke
vernieuwing, dj 1959 verkoop; 8674 (Albertus Barend Hofman,
kruidenier) E1246, M, huis en erf, dj 1968, verkoop; 7578 (Johannes Petrus de Wit, koopman) E1246, M, dj 1977, scheiding;
10407 (Martha Maria de Wit, verkoopster).
9 Messchaert-Heering, 227 (16 april 1856, NA I.28).
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Afb. 11. Geveltop aan de Westerstraat. Foto auteur.

Afb. 12. Zijgevel langs de
Harkesteiger. Foto auteur.
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Afb. 13. De achtergevel in 1991. Westfries Archief, Hoorn.

ming kreeg.10 Na het overlijden van zijn vrouw Aagje
van der Oord in 1889 bleef het huis en de bakkerij in
zijn bezit.11 Op 10 maart 1904 verkocht hij het huis
met bakkerij aan Dirk Henstra.12 Die zag zich verplicht voor 250 gulden de bakkersinventaris over te
nemen: ‘een meelkist met schop, zes Sint-Nicolaasprenten, een schepel, twee troggen met schragen,
eenige laagjes en platen, weegschalen, een doofpot,
eenige blikken, drie stel broodpennen, een roerijzer, een broodwagen, een broodkist, een glazen uitstalkastje, eenige trommels, bascule met gewichten,
twee beschuittonnen, gasornamenten met geëmailleerd kookstel, vier broodplanken en een kleine kast’.

keuken en een pakkamer ontsloot (afb. 2). Een bergplaats verhuisde hiervoor naar de aanbouw aan de
achterzijde, zoals te zien is op een tekening van de
bestaande toestand uit 1938 (afb. 3). In de winkel
verkocht Henstra een ruim assortiment aan grutterswaren. In 1934 liet Henstra’s Pluimveevoederfabriek
door architect M. Hoijtema voor de winkel aan de
Westerstraat een nieuwe onderpui tekenen met grotere ramen. Het plan voorzag ook in het gedeeltelijk
vervangen van de zijgevel en een aanpassing van het
interieur. Na zes maanden hadden de werkzaamheden nog geen aanvang genomen, waarna de vergunning verviel.14 Henstra verkocht het pand in 1937.

Zaadfabriek en grutterswinkel Henstra

Kruidenierswinkel

Henstra zette de bakkerij niet voort, maar vestigde
in het pand Henstra’s fabriek van Pluimvee- en Vogelvoeder, die hij in 1933 omzette in een naamloze
vennootschap. In 1911 liet hij van het pand aan het
Harkesteiger de gevel en de indeling gelijkvloers wijzigen. Volgens een tekening van aannemer W. Hart
maakte de deur en een klein venster links in de voorgevel plaats voor een nieuwe deur en, links daarvan,
twee ruime, gekoppelde vensters (afb. 25).13 Binnen kwam aan de achterzijde een gang te lopen die
vanuit het pand aan de Westerstraat een vergrootte

De nieuwe eigenaar, Louis Julianus Korff, kantoorbediende en koopman, dreef in het pand een kruidenierswinkel. Kort na de aankoop liet Korff het
pand verbouwen door aannemer A. Boon (afb. 3).15
De aanbouwen met bergplaatsen tegen het achterste
pand liet hij slopen. Het pand aan de Harkesteiger
bevatte in die tijd een kamer en een keuken. Deze
liet hij verbouwen tot keuken en bijkeuken. Het watercloset bevond zich achter het gangetje achter de
voordeur. Achter de winkel in het voorste huis bevond zich een kamer. Langs de oostelijke zijgevel
(rechts) liep nog steeds een gang vanaf de voordeur
rechts tot aan de achtergevel. Een foto uit de late ja-

10 Messchaert-Heering, 227 (19 april 1877, GAE M 12).
11 Messchaert-Heering, 227 (21 maart 1889, NA II.126).
12 WFA, toegangsnr. 1686-05 Notarissen Enkhuizen Kantoor
1, 1843-1935, inventaris Kantoor Enkhuizen 1, 4, Matthijs Boll,
inventarisnr. 99, 1904 jan-apr., 10 maart 1904, scannr. 168605_99_00112.jpg-1686-05_99_00115.jpg.
13 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen, 1905-1979, inventarisnr. 596, Enkhuizen, Westerstraat 116, verbouw berging, 26 oktober 1911.

14 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen, 1905-1979, inventarisnr. 597, Enkhuizen, Westerstraat 116, verbouw perceel, 27 september 1934.
15 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen, 1905-1979, inventarisnr. 598, Enkhuizen, Westerstraat 116, verbouw perceel, 2 november 1938.
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Afb. 14. Achtergevel.
Foto auteur.

Afb. 15. Achtergevel.
Foto auteur.

Afb. 16. Achtergevel.
Foto auteur.
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Afb. 17. Lengtedoorsnede.
De Westerstraat is rechts.
Westfries Archief, Hoorn.

Afb. 18. De balklaag op de
begane grond in het voorste huis, gezien naar het
Harkesteiger. Foto auteur.

ren dertig of begin jaren veertig toont in de onderpui reclameborden voor koek van Bussink en cacao
van Droste (afb. 3).
Bij een restauratie in 1943 kreeg de winkel een
nieuwe onderpui. De deur verhuisde naar het midden en aan weerszijden daarvan kwamen grote
vensters. De negentiende-eeuwse onderpui met
schuifvensters maakte plaats voor een quasi achttiende-eeuws aanzien overeenkomstig een ontwerptekening door architect E.A. Canneman van het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg (afb. 9). In
1947 liet Korff de indeling van het achterste pand
wijzigen. Van de keuken liet hij door architect D.
Fleddérus een magazijn afsplitsen en de bijkeuken

liet hij verbouwen tot een kamer en een berging (afb.
4).16 In 1958 nam de kruidenier Albertus Barend
Hofman het huis over. Hij zette de winkel voort tot
1967.
Gordijnenhuis Marthy
De nieuwe eigenaar, de koopman Johannes Petrus de
Wit, kocht het winkelpand voor zijn dochter Martha, die er een zaak in gordijnstoffen opende. In 1976
werd het huis van haar. In 1978 liet ze door Bouwbedrijf P. Kuin en zoon uit Bovenkarspel achter het
16 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen, 1905-1979, inventarisnr. 600, Enkhuizen, Westerstraat 116, veranderen winkel annex woning, 17 juni 1947.
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Afb. 19. Raveelbalk aan de
achterzijde. Foto auteur.

Afb. 20. De zolder gezien
naar de Westerstraat. Foto
auteur.

Afb. 21. Achterste gebint.
Foto auteur.
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Afb. 22. De vliering, gezien richting Westerstraat.
Foto auteur.

Afb. 23. De vliering, gezien naar achteren.
Foto auteur.

achterste pand de huidige aanbouw verrijzen.17 De
winkel besloeg sindsdien de gehele begane grond
van het pand aan de Westerstraat (afb. 5). Het pand
erachter diende gelijkvloers als verkoopruimte en
bevatte een klein kantoor. De nieuwbouw diende als
magazijn.
In 1984 liet Martha een kleinere verbouwing
uitvoeren door Timmerbedrijf Kees Wognum uit
Venhuizen, waarbij de aanbouw aan de kant van de
steeg twee vensters kreeg.18 De vergunning bevat een
uitgebreide motivatie: ´Mevr. De Wit werkt alleen in
de zaak en daar het huidige atelier bovengelegen is,
is het ondoenlijk geworden dit te combineren met
de winkelverkoop. Daarom wordt een gedeelte van
het magazijn als atelier in gebruik genomen. In dit
magazijn is momenteel geen daglicht´. De gemeente
sloot openslaande ramen uit, maar stond vaste ramen of valramen toe.

en Hélen Feldberg, die het pand huurden, er het restaurant Tydloos.

Restaurant
Op 4 januari 1991 kwam het pand in bezit van Gerard Bakker, die er restaurant d’Alsace opende. Bij
de ingrijpende verbouwing volgens plannen van architect J.G. Lub werden de balklagen op de begane
grond van zowel het voorste als het achterste pand
deels vervangen.19 In de twee historische panden
kwam het restaurant en in de aanbouw uit 1978 de
keuken (afb. 8). In maart 2005 startten René de Boer
17 WFA, toegangsnr. 1325-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen, 1905-1979, inventarisnr. 601, Enkhuizen, Westerstraat 116, verbouw winkel, 3 januari 1978.
18 WFA, toegangsnr. 1853-BD, Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen, 1980-1995, inventarisnr. 654, veranderen van de
westgevel van het winkelpand, 24 juli 1984.
19 WFA, toegangsnr. 1853-BD Gemeente Enkhuizen, bouwvergunningen, 1980-1995, inventarisnr. 1600, veranderen van
het perceel, 21 mei 1991.

Beschrijving pand aan de Westerstraat
Voorgevel
De voorgevel aan de Westerstraat bestaat uit een
onderpui uit 1943 en een geveltop met pilasters uit
het eerste kwart van de zeventiende eeuw (afb. 10,
11). De geveltop, opgetrokken uit baksteen in kruisverband, staat op vlucht (afb. 17). Van natuursteen
zijn alleen de geprofileerde dekplaten op de pilasters
en de sierblokken in de ontlastingsbogen boven de
vensters. In veel opzichten betrof het een vertaling
in baksteen van een geveltype dat doorgaans over
natuurstenen pilasters en schouderstukken beschikt.
De twee nagenoeg vierkante vensters voorzien de
zolder van daglicht. Een iets lager venster op de
middenas komt uit op de vliering. Een lijst van twee
metsellagen bekroont het fries boven de onderpui.
Hierop rusten de onderste vensters. Aan weerszijden zijn in het fries consoles met een laag afgeronde
bakstenen uitgemetseld, die als basement dienen
voor de gemetselde pilasters, die zich aan weerszijden van het onderste gedeelte van de geveltop bevinden. De schacht hiervan telt 24 metsellagen. De pilasters steken boven de volgende uitgemetselde lijst
uit, de lucht in. De tweede, hogere lijst zet zich van
de uiteinden van de gevel voort tot aan de onderste vensters. Dichtbij het venster bevindt zich weer
een console, die een stuk verder naar binnen, een
volgend pilasterpaar draagt, waarvan de schacht 35
metsellagen telt. Dit tweede pilasterpaar kruist een
derde, hogere lijst en steekt weer boven de gevel uit.
De derde lijst loopt door tot aan het middenvenster
van de vliering. Het derde pilasterpaar dat van hier11

Afb. 24. De voorgevel van het achterhuis, rechts bestaand, links de gewijzigde situatie in 1911. Westfries Archief, Hoorn,

Afb. 25. De voorgevel van het achterhuis in 1991.
Westfries Archief, Hoorn,

12

Afb. 26. De voorgevel van het achterhuis. Foto auteur.

Afb. 27. De doorsnede van het
achterhuis in 1991. Westfries
Archief, Hoorn,

uit opgaat, staat opnieuw een stuk verder naar het
midden. De schachten beslaan opnieuw 35 metsellagen en steken boven de vierde lijst uit. Op deze lijst
steunt de toppilaster met een schacht van negentien
metsellagen, die boven de bekronende hals van de
gevel uitsteekt. De twee bovenste pilasterparen vertonen aan de buitenzijde een inzwenkende wang met
een ronde onderkant, die is samengesteld uit beitels
(driehoekige velden met de metsellagen dwars op de
toplijn).
In 1943 moet het oorspronkelijke metselwerk
de huidige knipvoeg gekregen hebben. Een deel van
de baksteen werd in dat jaar vervangen. Vooral in de
wangen bevinden zich veel restauratiestenen met een
iets grauwere kleur. Voor deze restauratie beschikte
de gevel over een negentiende-eeuwse onderpui met
rechts een deur, die toegang bood tot de winkel (afb.
7, 8). Het Rijksbureau voor de Monumentenzorg
leverde het historiserende ontwerp voor de nieuwe
onderpui met aanzienlijk meer vensterglas (afb. 9).
Zijgevel
De zijgevel aan het Harkesteiger vertoont een afwerklaag met blokmotief (afb. 12). In het achterste
gedeelte van de zijgevel bevinden zich drie historiserende vensters. Die bevonden zich daar ook al in
1947, maar vermoedelijk nog niet in 1938 (afb. 3).
Achtergevel
Tegen de kopse achtergevel van het pand aan de
Westerstraat verrees in het begin van de negentiende
eeuw de zijgevel van het pand aan het Harkesteiger.
Het gele, steens muurwerk van het voorste pand, ge-

metseld in kruisverband, steekt boven de zakgoot
tussen de twee panden uit. Het topje van de geveltop daarboven is verdwenen en heden voorzien van
een boeibord. Langs de puntgevel liep, rechts van
de middenas, sinds het begin van de negentiende
eeuw een schoorsteen, waarvan het zwartgeblakerde beloop nog valt te volgen (afb. 13-16). Over de
halfsteens puntgevel lopen twee horizontale lijsten,
die, net als in de voorgevel, bestaan uit twee uitkragende metsellagen. De onderste vormt de basis van
de geveltop. De hogere verbindt twee kleine tussentrappen op ongeveer een derde van de hoogte. Ter
plaatse van de verdwenen schoorsteen zijn de twee
horizontale lijsten weggehakt. Beitels van rode baksteen verlenen de achtergevel langs de geveltop een
kleuraccent. Het onderste deel van de gevel, tussen
de twee lijsten, telt twee, het bovenste deel vijf beitels. Onder de bovenste lijst, in het midden, bevindt
zich een rode ontlastingsboog met daaronder een
veld met siermetselwerk in gele en rode baksteen.
Het venster daaronder is, vermoedelijk vanwege de
schoorsteen, naar links verplaatst, waardoor het onder de aanzet van de ontlastingsboog uitkwam (afb.
14). Het kozijn met luik van de vliering zit nog wel
op de middenas.
Begane grond
Bij de verbouwing in 1991 ondergingen de balklaag
beneden een zware ingreep. Volgens de tekening van
de bestaande toestand uit dat jaar vertoonden de balken in de zoldering uiteenlopende diktes (afb. 17).
De derde, vijfde en de achtste balk van voren (de
strijkbalk niet meegeteld) maakten plaats voor een
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Afb. 28. Balklaag in het
achterhuis, gezien naar de
Westerstraat, met de doorgang uit 1991. Foto auteur.

Afb. 29. De zolder, gezien
naar de Westerstraat.
Foto auteur.

Afb. 30. De zolder, gezien
richting Westerstraat.
Foto auteur.
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nieuwe grenen balk met een andere doorsnede en
tegen de eerste en de zevende balk werd een halve
balk gelijmd. De tweede, vierde, zesde en achtste
balk, die nog steeds zwaarder zijn dan de tussenliggende, dragen een sleutelstuk met een geprofileerde
neus (afb. 18). Muurstijlen zijn niet meer zichtbaar
of zijn verdwenen en ook de korbelen ontbreken.
Vermoedelijk wisselden lichtere trekbalken af met
gebinten met muurstijlen, sleutelstukken, korbelen
en dekbalk, zoals dat in Enkhuizen aan het einde van
de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw
vaak voorkwam. Aan de kant van de steeg bevindt
zich tussen de zesde en de achtste balk een raveelbalk met aan weerszijden van de kreupele balk een
gesneden accoladeboog (afb. 19). Hieraan zijn in
Enkhuizen vroegere haarden te herkennen. Het snijwerk is eenvoudiger dan gebruikelijk, waardoor het
niet helemaal is uit te sluiten dat het een kopie uit
1991 betreft.
Kap
In de kap staan zes grenen gebinten op een versnijding in het muurwerk, dat daar van steens overgaat
in een halfsteens borstwering. De grenen gebinten
bestaan uit schuine stijlen, korbelen en een dekbalk.
Blokkelen houden ze op hun plek (afb. 20, 21). Platen uit vermoedelijk 1991 onttrekken de wormen
en de sporen, die op de borstwering staan, aan het
oog. Van de verdwenen korbelen zijn de pengaten
dichtgestopt. Dit kan verklaren waarom er nergens
telmerken zichtbaar zijn. Mogelijk zijn ook deze bij
een schilderbeurt dichtgesmeerd. Tussen het derde
en het vierde gebint van voren (het strijkgebint niet
meegeteld) bevinden zich in de zoldering steeds een
veel lichtere balk, mogelijk een later aangebrachte
hangbalk (afb. 17).
Op de vliering zijn de sporen zichtbaar in
de vorm van lichte balken (afb. 22, 23). Ze dragen
vrijwel allemaal afdrukken van geteerde touwtjes,
waarmee in Enkhuizen tot in de twintigste eeuw de
panlatten werden bevestigd. Aan de voorzijde van de
vliering is een hok afgeschoten.
Op de kap liggen Hollandse pannen.
Beschrijving van het achterhuis aan het
Harkesteiger
Voorgevel
In het begin van de negentiende eeuw verrees in de
Harkesteiger een achterhuis met een begane grond
en een zolder met een eenvoudige tuitgevel in de

steeg (afb. 26). De gevel is opgetrokken uit gele
baksteen. Tot aan de geveltop bestaat steeds muurwerk voornamelijk uit gele baksteen in overwegend
kruisverband. De halfsteens geveltop met uitsluitend strekken vertoont beitels die naar boven toe in
grootte afnemen. Het gekoppelde kozijn rechts beneden staat al voorgesteld op een tekening van de
bestaande toestand in 1911. Het is aan de bovenzijde
afgezet met een rollaag. De deur en de overige kozijnen ondergingen sinds 1911 diverse aanpassingen.
Bij de verbouwingen zijn soms ook rode bakstenen
toegepast (afb. 24, 25). Twee schuifkozijnen met een
fijne roedeverdeling voorzien de zolder van daglicht.
In de top zit een kleiner venster. Bij deze vensters
bleef een rollaag achterwege.
Begane grond
Op de tekening van de bestaande toestand in 1991
hebben de grenen zolderbalken boven de begane
grond uiteenlopende diktes (afb. 27). Aan de kant
van het voorste pand bevindt zich een raveling voor
de vroegere haard of mogelijke oven (afb. 28).
Kap
Tussen de gevels met strijkgebinten staan drie naaldhouten A-spanten met een trekbalk en korbelen
(afb. 27, 29, 30, 31). Daartussen hangt in de zoldering steeds een lichtere balk, die bevestigd is aan een
sporenpaar. Tussen de gebinten zijn gordingen aangebracht, maar het daarop bevestigde dakbeschot is
recentelijk, op enkele lagere delen na, verwijderd en
vervangen door dakplaten (afb. 30). Op de vliering
zijn ook gordingen zichtbaar (afb. 32).
Conclusie
De voorgevel van Westerstraat 116 beschikt over
een bijzondere trapgevel met pilasters, waarvan de
schouderstukken zijn uitgevoerd in baksteen. Het
terughoudende gebruik van natuursteen kenmerkt
een groot deel van de zestiende en zeventiendeeeuwse bouwkunst in Enkhuizen, al komen ook
enkele uitgesproken rijke gevels voor. De classicistische voorgevel met de klimmende pilasters, de
kap met grenen gebinten en de achtergevel duiden
op een bouw in de eerste kwart van de zeventiende
eeuw. De kap en de achtergevel komen overeen met
bijvoorbeeld die van Westerstraat 158 uit 1617. De
balklaag van de begane grond onderging in 1991 een
aantal aantastingen, maar de kap bleef grotendeels
bewaard. Voor de schoorsteen van het achterhuis
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Afb. 31. Zolder met detail midddelste spant.
Foto auteur.
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Afb. 32. Vliering, gezien naar achteren.
Foto auteur.

uit het begin van de negentiende eeuw werd een van
de vensters naar links verplaatst. Het beloop van de
verdwenen schoorsteen is nog te volgen aan de hand
van de weggehakte lijsten en roetsporen.
Het achterhuis met een eenvoudige tuitgevel

aan het Harkesteiger kwam in het begin van de negentiende eeuw tot stand en diende vermoedelijk als
bakkerij. De gordingenkap verloor grotendeels zijn
beschieting, maar de kapconstructie zelf bleef grotendeels bewaard.
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